ที ศล.081/2561
29 มีนาคม 2561
เรื อง

แจ้ งกําหนดการใช้ สทิ ธิทีจะซือหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ SPALI-W4 ครังที 2

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิท ธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย
จํากัด (มหาชน) (SPALI-W4) จํานวน 429,135,954 หน่วย (จากจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทีเสนอขายทังหมด 429,138,312 หน่วย)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯนัน
บริษัทฯขอแจ้ งรายละเอี ยดและกําหนดการใช้ สิทธิที จะซือหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ SPALI-W4 ครัง
ที 2 ดังต่อไปนี
1. ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ระหว่างวันที 10 – 18 เมษายน 2561 ในวันทําการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น.
2. วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
วันที 19 เมษายน 2561
3. อัตราการใช้ สทิ ธิและราคาการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 4.00 บาท
4. วิธีการชําระเงิน
(1) เช็ค แคชเชียร์เ ช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครภายใน วันทําการ
ซึงจะต้ องลงวันที ไม่เ กินวันที 17 เมษายน 2561 และขี ดคร่ อ มเฉพาะสังจ่า ย “บั ญชี จองซื อหุ้ นสามั ญเพิมทุ น
บริ ษั ท ศุ ภาลัย จํากัด (มหาชน)” พร้ อมทังเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง เช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ดงั กล่าว ทังนี เอกสารและหลักฐานในการแจ้ งความจํา นงการใช้ สิทธิ จ ะต้ องส่งมาถึ ง
สํานักงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทีระบุในข้ อ 6 ภายในเวลา 11.00 น ของวันที 17 เมษายน 2561
(2) โอนเงินสดเข้ าบัญชี ชือบัญชี “บั ญชี จองซือหุ้ นสามั ญเพิมทุ น บริ ษัท ศุ ภ าลัย จํากัด (มหาชน)” เลขทีบัญชี
238-3-00207-4 ประเภทบัญชีเ งินฝากกระแสรายวันธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาศุภาลัยแกรนด์
ทาวเวอร์ (พระราม 3) พร้ อมนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) และเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่ และเบอร์ โทรศัพ ท์
ติดต่อได้ ไ ว้ ด้า นหลัง โดยจะต้ อ งส่ง มาถึ ง สํ า นัก งานของบริ ษัท ฯ ตามรายละเอี ย ดที ระบุใ นข้ อ 6 ภายในเวลา
15.30 น. ของวันที 18 เมษายน 2561
บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับเงินค่าซือหุ้นสามัญเป็ นเงินสด
ทังนี การใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ตอ่ เมือบริษัทฯเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้ วเท่านัน หาก
บริษัทฯเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ทีมิได้ เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ให้ ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิสินสภาพ
ลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ

5. เอกสารและหลักฐานในการแจ้ งความจํานงขอใช้ สิทธิทีจะซือหุ้นสามั ญ
(1) ยืนแบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ (“แบบฟอร์ มใบแจ้งความจํานงการใช้ สิทธิ”) ทีได้กรอก
ข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ ถือใบสํ า คัญแสดงสิท ธิใ ห้ แ ก่บ ริ ษัทฯ ซึงผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถรับแบบแสดงความจํา นงการใช้ สิทธิได้ ณ ที บริ ษัทฯ หรื อดาวน์ โ หลดจากเวปไซต์ของ
บริษัทฯ http://investor-th.supalai.com/misc/warrant/
-spali-exercise-form-th.pdf
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
(2.1) ใช้สิทธิโดยการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
นํ าส่ ง ต้ น ฉบับใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ตามแบบที บริ ษั ท ศูนย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด ทีระบุว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินันมีสิทธิตามจํานวนที ระบุอยู่ในใบแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สิทธิ
(2.2) ใช้สิทธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิทีอยูใ่ นระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความ
จํานงและกรอกแบบคําขอให้ ถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ฯ
กํ า หนด โดยยืนต่อ บริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ ที ทํ า หน้ า ที เป็ นนายหน้ า ซื อขายหลัก ทรั พ ย์ (Broker) ของตน และบริ ษั ท
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้ งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือขอถอนใบสําคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนํามาใช้ เ ป็ นหลัก ฐานในการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิตามทีระบุไว้ ใน
ข้ อ 5
อนึง เพื อความชัดเจนในขันตอนรายละเอี ยด ขอแนะนํ า ให้ ผ้ ู ถื อใบสํ า คัญแสดงสิทธิ ต ิดต่อสอบถาม
เกี ยวกับขันตอนและวิธีการ รวมทังระยะเวลาดําเนินการตามข้ อนี ได้ จากบริ ษัทหลักทรัพย์ทีทํ าหน้ าทีเป็ น นายหน้ า
ซือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของท่าน
(3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ/
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีทีมี
การเปลียนชือ/ชือสกุล ซึงทําให้ ชือ/ชือสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี ยนชือ/ชือสกุล เป็ นต้ น)
พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
2)
บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
3)
นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
: 3.1) สําเนาหนังสือรับรองทีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน
3 เดือน ก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครังนัน ๆ พร้ อม
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบคุ คลนัน และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) และ
3.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามทีได้ ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
ในเอกสารตามข้ อ 3.1)
4)
นิตบิ ุคคลสัญชาติตา่ งด้ าว
: 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังนิตบิ ุคคล และ/หรื อ
สําเนาหนังสือรับรองของนิตบิ ุคคล พร้ อมลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ

บุคคลนันและประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล(ถ้ ามี)
และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามทีได้ ลง
ลายมือชือรับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ทียังไม่
หมดอายุพร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง โดย
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึงผู้มีอํานาจลงนามลง
ลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้รับการ
รับรองลายมือชือโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน
3 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในครังนัน ๆ
ทังนีหากผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามทีกล่าวข้ างต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผู้
ถื อใบสํ าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิ ทธิตามใบสํา คัญแสดงสิ ทธิใ นครั งนัน ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ ดุลยพิ นิจในการ
พิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
6. สถานทีติดต่อในการใช้ สิทธิ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชัน 31
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2725-8888 ต่อ 458
โทรสาร: 0 2683-2177
จึงเรี ยนมาเพื อโปรดเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนและผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถื อ

(นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์)
รองกรรมการผู้จดั การ

